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Verslag directiecomité van dinsdag 19 april 2016, om 17u 

 

Aanwezig 

Marc Florquin: voorzitter 

Paul Dams: ondervoorzitter 

Ann Schevenels, Magda Wits, Nele Pelgrims, Ann Spaepen: leden 

Jacques Roggen: directeur 

 

1. Goedkeuring verslag vergadering 8 maart 2016 
Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 

 

2. Werking Hofheide - maart 
Crematies 

- Aantal: 365 (2015: 343) 

Plechtigheden 

- Aantal: 61 (2015: 45) 

1ste helft april 

- Aantal crematies: 185 

- Aantal plechtigheden: 33 

- Week 16: 80 crematies 

 

3. Financiën 
De inkomsten en uitgaven en de stand van de rekeningen worden 

doorgenomen. Er zijn geen opmerkingen over het financiële verloop. 

 

Besluit directiecomité voor de ruling 

Het directiecomité gaat akkoord met het ontwerp van het kantoor 

Beelen. De vraag naar de ruling wordt ingediend bij ‘Dienst 

voorafgaandelijke beslissingen in fiscale zaken’ 
 

4. Parking Hofheide 
Op drukke momenten is de parking te klein, zijn er geen alternatieven. 

Mogelijke oplossing is om de groenvlakken aan te passen (verharden). 

Bedoeling is om dit te laten uitvoeren na de DO van lot 8 

(Vanhoeyveld). 

5. Begraafplaats 
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Wegjes in de strooiweide 
- OT stelt de padenstructuur voor met cortenstaal platen 

- Offerte Vanhoeyveld = € 11.275 

Alternatief 

Offerte aanvragen bij kleinere firma’s tuinaanleg voor: 

- Verfraaiing aan de sterretjesweide 

- Enkele paden door de strooiweide 

- Aanleg van een pad in functie van het herdenkingsbos (op het 

einde van het pad naar het oosten) 

Aangeschreven firma’s (nog aan te vullen door directiecomité) 

- Het directiecomité zal nog enkele namen doorgeven. 

Waterurne 
- Op 21/6 is er een vergadering van de crematoria in Frasnes, waar 

een waterurne operationeel gaat zijn.  

- Even daar bekijken wat de prijzen, ervaring is 

- Informatie over de waterurne is te vinden op: 

http://interstone.be/producten/urnen/water-urnen 

 

6. Koeling  

Ovenruimte 
Het gegeven is gekend, het wordt te warm in de ovenruimte. De 

oplossing is minder evident. Het OT heeft geen geschikte oplossing 

aangeboden. Hofheide is op zoek gegaan naar een mogelijke (en 

betaalbare oplossing). Verschillende firma’s, met ervaring in verluchting 

hebben hun voorstel aangeboden. Hieruit groeide een – volgens ons – 

beste oplossing, waarbij verluchting wordt gekoppeld aan airco. 

Aangeschreven firma’s 

- Typhoon, Grote heerweg 67, 8791 Beveren-Leie 

- S.air, Nijverheidslaan 4, 9308 Gijzegem 

- Brakel Optima, Gontrode Heirweg 138, 9090 Melle 

- Bumaco, Stationsstraat 216, 3110 Rotselaar 

- Jos Claes, Industriepark B 16, 2220 Heist-op-den-Berg 

Offertes met aanbieding van verluchting, gekoppeld met airco 

- Bumaco: € 21.149 

- Claes: € 21.009 

Besluit directiecomité 

- Gelet op het feit dat de firma Jos Claes verluchting voorziet voor 2 

dakkoepels 

- Gelet op het feit dat de firma Bumaco slechts 1 dakkoepel aanpast 
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- Gelet op het feit dat de Firma Claes, met een aanpassing aan 2 

koepels, een betere prijs kan aanbieden, 

- Worden de werken gegund aan de firma Jos Claes,  

Burelen +1 
Drie firma’s werden aangeschreven: 

- Bumaco: € 3.731 (te verhogen met € 1.044 voor de bekabeling) 

- Strongbow (Jaspers, lot 3b): € 4.700,36 

- Geuvers (lot 3a): € 9.877 

Besluit directiecomité 

Een bijkomende offerte vragen aan de firma Jos Claes. 

7. Afzuiging van de asvermaler  
- GEM slaagt er niet in om hier een goede afzuiging te garanderen. Er 

komt te veel fijn stof vrij bij het vermalen van de as. Er wordt dan ook 

geopteerd om een extra afzuiging aan en rond de as vermaler te 

plaatsen. 3 firma’s werden hiervoor aangeschreven, en dienden 

een offerte in. 

- Atimo: € 4.036 

- Limaco: € 13.210 

- Nederman: € 3.900 

Besluit directiecomité 

De opdracht wordt gegund aan de firma Nederman, deze firma heeft 

de beste offerte ingediend. 

 

 

8. Zitcomfort uitbreidingszone en kussen banken aula’s  
Kussens van de bestaande banken 

Het bestaande zitcomfort is ondermaats. De volgende firma’s werden 

hiervoor aangeschreven: 

- Art Nivo, Jan van Gentstraat 3-5, 2000 Antwerpen 

- Camflex NV, Moortelstraat 6, 9160 Lokeren 

- Satelliet Belgium B.V.B.A.,Gulden Vliesstraat 42 2600 Berchem  

Antwerpen | Belgium  

- Rademecker 

- Vanerum, Kleine Schaluinweg 7, 3290 Diest 

- Vervoort, Nederland 

Deze firma’s kregen de vraag om een beter zitcomfort aan te bieden, 

hiervoor een voorbeeld uit te werken, met de bekommernis om te 

passen in het huidige concept van de banken, naar kleur en 

vormgeving. 
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Van de ingediende voorstellen paste enkel het voorstel van de firma 

Rademecker in het architecturale concept van het gebouw en de 

aula, van de zitbanken. 

Besluit directiecomité 

De opdracht wordt gegund aan de firma Rademecker, voor een 

bedrag van € 50.986,36.  

De afmetingen van de kussens en de aan te brengen ruimte tussen de 

kussens, alsook de vrij te laten ruimte (tussen zitting en rugleuning) 

worden aangegeven door de directeur aan de firma Rademecker. 

Bijkomend zitcomfort in de uitbreidingszone ’s 
In de uitbreidingszone achter elke aula is nog geen zitaanbod 

aanwezig. Aan dezelfde firma’s werd gevraagd om hiervoor een 

oplossing uit te werken. Ook hier blijven dezelfde voorwaarden gelden: 

de aangereikte oplossing moet passen in het architecturaal concept 

en passen bij de bestaande banken in de aula, deze uitbreidingszone 

kan immers geïntegreerd worden in de aula.  

Van de ingediende voorstellen pasten de voorstellen van de firma 

Vervoort (€ 39.000) en van de firma Eurochair (€ 13.345) in het 

bestaande concept. 

Besluit directiecomité 

De opdracht wordt gegund aan de firma Eurochair voor het bedrag 

van € 13.345. 

 

9. Procedure OT <-> Hofheide (Strabag) 
Na de schriftelijke procedure: 

- 15/10/2015: Hofheide 

- 15/11/2015: OT 

- 15/1/2016: Hofheide 

- 15/2/2016: OT 

- 15/3/2016: Hofheide 

Volgt de rechtsdag op 29/4/2016 om 9:45, voor een totale pleitduur 

van 45’ 

Tenzij: OT wenst nog bijkomende repliek op laatste schrijven van 

Hofheide, en heeft een bijkomende ronde gevraagd. Het zal blijken 

wat de rechtbank beslist. 

10. Vicky Van Herck 
Meester Kappetijn laat ons het volgende weten: 

Mevr. Van Herck gaat dus akkoord met uitbetaling van 31u51min tot 

slot van alle rekening. 



 

5 
 

De zaak werd op 14/4 uitgesteld naar 23 juni a.s.  

Naar alle waarschijnlijkheid zal de zaak dan kunnen worden 

doorgehaald. 

Berekening 

- Totaal: € 399,76 

- Netto: € 269,98 

 

11. Varia 

ROBTV: voorstel campagne 

Het bestuur beslist om hier niet op in te gaan. 

Officieel moment op de AV voor de uitreiking van de subsidies aan de 

goede doelen 

De directeur zal een voorstel uitwerken. 

Goede doel:  

- Budget: 2014: € 8.561,42 + 2015: € 30.528,48 + 2016: € 11.541,33 = 

€50.631,23 - € 4.000 (2014) - € 14.000 (2015) = 32.631,23 

- Eigen goede doelen? Gelet op het huidige budget, zal het goede 

doel van Hofheide het volgende inhouden: het aanleggen van het 

nodige groen en paden voor het begraafbos voor de vereniging 

van kindjes met stofwisselingsproblemen. 

 

Volgende vergadering 24 mei 2016 om 17u  


